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Coneix les 
professions del 

cinema seguint la 
vida d’un film. 

Itinerari ideat per entendre les 
interconnexions professionals que es 
donen entre les diferents especialitats de 
la indústria cinematogràfica. 
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Proposta 
d’activitats 

càpsula a càpsula

Càpsula #1. 
Professora de comunicació 

audiovisual a la universitat: 
Nuria Araüna 

Nuria Araüna diu que encara costa molt trobar 
persones que no siguin homes, blancs i de classe 
social privilegiada en els manuals d’història del 
cinema. Tot i que la seva feina consisteix en explicar 
el cànon, també considera que cal introduir altres 
perspectives. Al llarg de la càpsula apareixen en la 
pantalla els noms de dones que han tingut un paper 
rellevant en la història del cinema:  Germaine Dulac, 
Alice Guy, Fatma Begum, Lois Weber i Dorothy Arzner, 
entre d’altres. En petits grups, investigar quines han 
estat les contribucions d’aquestes pioneres: quins 
oficis i feines van realitzar, quines produccions 
cinematogràfiques van dirigir i/o en quines van 
col·laborar, quines van ser les seves aportacions 
tècniques o les seves innovacions narratives...
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En la càpsula s’explica que la professora de 
Comunicació Audiovisual exerceix tres feines alhora: 
la docència, la investigació i recerca, i la col·laboració 
amb altres professors/es i investigadors/es. Quines 
habilitats i capacitats individuals creieu que són 
necessàries per desenvolupar aquesta professió? 

Individualment, triar una pel·lícula realitzada per una 
dona cineasta, fer recerca sobre l’obra i preparar 
una exposició oral per compartir amb els vostres 
companys i les vostres companyes. Tenir en compte 
els següents aspectes:

• Trajectòria de la directora: formació i 
filmografia.

• Tema i punt de vista de la pel·lícula.
• Tractament fílmic i narratiu: construcció de 

personatges, conflicte i resolució, decisions 
formals.

• Relació amb el context històric i cultural.
• Recorregut de la pel·lícula: festivals, premis i 

distribució.
• Relació amb altres produccions 

cinematogràfiques que tractin el mateix 
tema/realitat o que s’hi relacionin pel seu 
punt de vista (d’afinitat o de contraposició).

La feina de professora acadèmica demana treballar en 
equip amb altres persones en espais de trobada que 
poden ser grups d’investigació, congressos, trobades 
d’arxivistes o col·lectius feministes, entre d’altres. 

Un grup d’investigació consisteix en un conjunt de 
persones que, en l’àmbit acadèmic, realitzen una 
recerca juntes sobre una temàtica concreta. 



Quina feina faig? Feines lliures d’estereotips Material elaborat per:6

En petits grups, us proposem realitzar una investigació 
per conèixer el treball de Chantal Akerman, una 
cineasta belga que també va ser professora de cinema. 
Llegir els següents textos i, a partir d’aquesta lectura, 
buscar més informació sobre les seves pel·lícules:

“Chantal Akerman. El yo recluído y abierto detrás 
de una ventana”, Imma Merino al web de crítica 
cinematogràfica Blogs & Docs: https://www.
blogsandocs.com/?p=4226

“Una experiència de programació i recepció a 
Barcelona”, Marta Selva i Anna Solà, a Chantal Akerman: 
un gest, vincles, espais, revista online de Mostra 
Publicacions: http://publicacions.mostrafilmsdones.cat/
index/proleg/

Organitzar posteriorment un debat entre tots i totes. Per 
al debat, tenir en compte:

• Quins temes tracta en la seva filmografia, 
quines són les preocupacions presents en la 
seva obra.

• Què caracteritza la seva mirada com a 
directora (com filma i es relaciona amb les 
realitats filmades).

• Propostes formals de les seves pel·lícules 
(com és la imatge i el so, els enquadraments, 
durada dels plans...).



Material elaborat per:Quina feina faig? Feines lliures d’estereotips 7

Visionar el curtmetratge Adri d’Estíbaliz Urresola 
Solaguren: https://vimeo.com/58097346

Durant la projecció, fer l’exercici de prendre apunts. 
Parar atenció en els temes que es representen 
en el film, en les relacions entre els personatges, 
el desenvolupament argumental, l’estètica 
cinematogràfica... Us proposem, també, d’anotar les 
sensacions que tingueu durant el visionat.

Triar una seqüència que us sembli clau en el 
curtmetratge. Posteriorment, compartir-la amb les 
companyes i els companys i argumentar la vostra 
elecció: què hi succeeix, com està filmada, quina 
importància creieu que té en de la narrativa, etc.  

Anna Petrus diu que gaudeix d’escriure una crítica de 
cinema sobretot quan una pel·lícula l’ha entusiasmat 
i, aleshores, pot contagiar a l’audiència el seu 
entusiasme i passió.

1

Càpsula#2. 
Crítica de cinema: 
Anna Petrus 
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A partir d’una pel·lícula que us hagi agradat, escriure 
una crítica cinematogràfica amb la intenció 
d’entusiasmar a les possibles espectadores i 
espectadors, tenint en compte els següents aspectes: 

• L’estètica cinematogràfica: llum, color, tipus 
d’enquadrament...

• El punt de vista: què ens vol explicar i fer 
sentir el/la director/a sobre el tema tractat, 
com ho aconsegueix (com és el guió, quin és 
el tractament de personatges...)

• Relació amb preocupacions contemporànies: 
quines situacions de l’actualitat del món 
tenen relació amb la pel·lícula.

El dossier de premsa és un document que realitza la 
productora o la directora d’una pel·lícula i que té la 
intenció d’oferir als i les periodistes informació sobre 
una determinada obra cinematogràfica. 

Les crítiques són molt importants en el recorregut 
de distribució d’una pel·lícula, en el sentit que 
repercuteixen en la seva promoció, en la mobilització 
de l’interès del públic i dels programador i 
programadores de sales, festivals, centres d’art, etc. 
En aquest sentit, el dossier de premsa facilita els 
continguts per a què es puguin escriure notícies, 
comentaris i crítiques sobre el film, o sigui, té l’objectiu 
d’establir una bona relació amb els mitjans de 
comunicació.

A partir del dossier de premsa de la pel·lícula Viaje al 
cuarto de una madre de Celia Rico (https://alucineando.
com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2019/02/
Viaje-al-cuarto-de-una-madre-Dossier.pdf), identificar 
el tema de la pel·lícula i el punt de vista de la directora. 
Destacar els aspectes que poden aportar noves 
maneres de mirar la realitat representada. 
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Si ser directora d’un festival de cinema és una feina 
de molts barrets, això vol dir que és una professió que 
demana versatilitat. 

Tess Renaudo llista les diferents funcions que ha de 
desenvolupar com a directora d’un festival: definir el 
concepte del festival, buscar finançament, crear un 
equip i coordinar-lo, fer la recerca de films i contactar 
les directores i directors, concebre el programa de 
pel·lícules, persones convidades, trobades i xerrades, 
organitzar l’esdeveniment i executar-ne la celebració.

Penseu quins coneixements i habilitats es necessiten 
per a cadascuna d’aquestes funcions i amb quines 
altres professions i professionals es necessita 
coordinació en cadascuna d’aquestes feines.

A partir del llistat de festivals de cinema a Catalunya 
que facilita la plataforma Catalan Films & TV a la seva 
pàgina web (http://catalanfilms.cat/ca/festivals-i-
mercats-de-catalunya), investigar qui són les persones 
responsables de la direcció de cada festival i quin perfil 
tenen: gènere, edat, formació i recorregut professional. 

1
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Càpsula#3. 
Directora de festival: 
Tess Renaudo 
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Treballar en petits grups i repartir el total de festivals 
de tal manera que cada grup realitzi la recerca al 
voltant de 10 festivals. Compartir els resultats amb els 
altres grups i identificar quina és la proporció d’homes 
directors i quina la de dones directores en el total de 
festivals de cinema de Catalunya. 

Cada festival de cinema té la seva pròpia identitat, 
que es conforma a partir de diferents aspectes: 
format de pel·lícules programades (ex.: festival de 
cinema analògic), durada dels films (ex.: festivals de 
curtmetratges), gèneres cinematogràfics (ex.: festival 
de cinema de terror), procedència de les produccions 
cinematogràfiques (ex.: festival de cinema àrab), el 
públic al qual es dirigeix el festival (ex.: festival de 
cinema infantil), territori on es realitza el festival i 
quins objectius en té.

En petits grups, crear un projecte de festival de cinema 
a partir de la definició dels següents punts:

• Programació cinematogràfica: formats, 
durada, temàtiques, procedència dels films...

• Públics als quals s’adreça el festival.
• Planificació de l’esdeveniment: temporalitat 

(quan es realitzaria, durada del festival, 
periodicitat...) i localització (en quin poble, 
barri, ciutat).

• Estratègies de finançament.
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Càpsula#4. 
Compositora de música:

Violeta Tello 

La banda sonora cinematogràfica inclou els diàlegs, els 
efectes sonors i la música. Quan la música forma part 
dels efectes sonors, o sigui quan està vinculada a una 
acció, objecte o persona es denomina diegètica ja que 
es justifica dins de l’argument de la pel·lícula. Aquest  
seria el cas, per exemple, d’una ràdio encesa dins d’una 
escena. Però la majoria de les vegades, la música d’una 
pel·lícula és extradiegètica, és a dir, no està justificada 
pel guió ni la poden sentir els personatges, només 
la poden sentir els espectadors i les espectadores, i 
la seva presència pretén afegir significat expressiu, 
poètic o dramàtic a les imatges. Com diu Violeta Tello, 
la música emfatitza les emocions associades a les 
imatges i a la narrativa. 

En un tràiler o espot, per la seva durada i finalitat de 
promoció, és més fàcil identificar l’ús d’una composició 
musical per donar cohesió a les imatges.

Visionar l’espot de Caldescans (https://vimeo.
com/171549717) i el tràiler de la pel·lícula “Laurence 
Anyways” de Xavier Dolan (https://www.youtube.
com/watch?v=fD0_PilAaVE). Identificar les emocions i 
sensacions associades a les imatge en cada una de 
les peces i descriure la importància de la música 
per reforçar-les.
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En els orígens del cinema, les pel·lícules eren silents i 
es projectaven amb acompanyament musical. Sovint, 
aquest acompanyament consistia en una interpretació 
en directe, a la sala de projecció, fent servir un piano o 
pianola. La sonorització de les primeres pel·lícules sonores, 
com El cantant de jazz (Alan Crosland, Estats Units, 1927), 
es basava sobretot en composicions musicals cantades 
pels personatges més que no pas en la sonorització 
dels diàlegs. A partir dels anys 20 del segle XX es van 
realitzar múltiples produccions cinematogràfiques que 
van marcar el començament del gènere musical. El 
cinema musical és un gènere cinematogràfic en el qual 
les cançons, cantades i coreografiades pels personatges, 
són una part fonamental del desenvolupament 
argumental de la pel·lícula. Quines pel·lícules musicals de 
la història del cinema coneixeu?

Individualment, seleccionar una pel·lícula musical i fer una 
recerca tenint en compte els següents aspectes:

• Compositor/a musical.
• Estil musical.
• Context cinematogràfic (any i país de 

producció).
• Relació amb el context històric i cultural en què 

es va produir.
• Impacte de la pel·lícula en els imaginaris d’una 

o més generacions.

En el següent article de la revista de cinema Fotogramas 
es destaquen 10 dones compositores musicals de bandes 
sonores cinematogràfiques (https://www.fotogramas.
es/noticias-cine/g19469360/10-mujeres-compositoras/). 
El subtítol de la notícia és “Las mujeres son las grandes 
olvidadas en el mundo de las bandas sonoras”. 

Seleccionar tres noms d’aquest llistat de compositores 
i investigar les seves biografies professionals. Ampliar 
el llistat de la revista Fotogramas amb altres dones que 
hagin treballat o treballin en l’àmbit de la composició 
musical per a cinema.

3
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La foley artist s’ha de coordinar directament amb un/a 
altre/a professional: el/la dissenyador/a de so. En la 
càpsula dedicada a Marta Monistrol es distingeix una 
feina de l’altra: la dissenyadora posa els elements més 
digitals, que es poden agafar de bancs de sons (ocells, 
cotxes que passen, notes musicals) mentre que la foley 
artist crea els sons més humans, o sigui, els sons que 
caracteritzen els personatges (moviments de cos i 
desplaçaments) així com els sons diegètics.

Triar un capítol de la sèrie Les de l’hoquei, dirigida per 
Patrícia Font i Kiko Ruiz Claverol (https://www.ccma.cat/
tv3/les-de-lhoquei/), i a partir del visionat dels primers 
10 minuts, intentar identificar quins sons diegètics 
podrien ser digitals i, per tant, poden haver estat afegits 
per un/a dissenyador/a de so, i quins sons creieu que 
han estat creats per un/a foley artist. 

1

Càpsula#5. 
Foley artist:
Marta Monistrol 
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3

Alice Guy (1873-1968) va ser una pionera del cinema, 
una de les primeres directores en realitzar films 
narratius i en experimentar amb la sincronia del so i les 
imatges en les seves pel·lícules.

A partir del visionat del seu film silent Course à la 
saucisse ((Alice Guy, França, 1907 https://www.youtube.
com/watch?v=aBQIRmw4ILQ ), crear un guió dels sons 
que una foley artist podria realitzar per aquesta peça. 

A la càpsula es mostra com alguns sons són creats a 
partir d’objectes que no tenen cap relació amb el que 
veiem, com per exemple el so del vol de les gavines, 
que Marta Monistrol fa amb el moviment d’uns guants. 

En petits grups, pensar com es podrien fer els sons 
guionitzats per sonoritzar el film d’Alice Guy. Fer proves 
de gravació dels sons amb els dispositius mòbils. 

Coneixíeu l’ofici de foley artist i la seva aportació a 
una producció cinematogràfica? En el cinema, com 
en altres àmbits artístics i laborals, hi ha professions 
que tenen més visibilitat que d’altres, però totes 
contribueixen a la creació i qualitat d’una obra 
fílmica. Dels oficis del cinema que coneixeu, quins 
creieu que tenen més visibilitat i, per tant, són més 
reconeguts socialment?

A partir del llistat de categories premiades als Premis 
Gaudí (https://www.academiadelcinema.cat/ca/
premis-gaudi-ca/xii-premis-gaudi), reflexionar 
sobre els oficis del cinema que estan vinculats 
amb cadascuna d’aquestes categories i quines 
noves categories creieu que es podrien afegir i que 
contribuirien a posar en valor feines més invisibilitzades.
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Càpsula#6. 
Efectes audiovisuals: Anna Aragonés

Per a ser convincents i versemblants per a l’audiència, 
els efectes audiovisuals han de complir alguns 
requisits: precisió cronomètrica (una cosa succeeix 
en un moment exacte), naturalitat (que el públic no 
sigui conscient dels efectes) i economia (valorar quina 
informació aportarà l’efecte i si té la importància 
suficient com per a afegir-lo), entre d’altres.

En la càpsula dedicada a la feina que fa Anna 
Aragonés es visualitzen diferents efectes audiovisuals 
que van més enllà dels efectes que se’ns poden acudir 
d’entrada. Llistar els efectes que hi apareixen.

Quina diferència hi ha entre efectes especials i 
efectes visuals?

Els efectes especials són mecànics i físics i es 
realitzen abans i/o durant el rodatge de la pel·lícula: 
maquillatge, pirotècnia, pluja artificial, escenografia, 

1
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animatrònics i altres titelles, etc. Els efectes visuals són 
els que es realitzen en postproducció i poden consistir 
en petits detalls o bé poden ser plans sencers.

Una chica vuelve a casa sola de noche és una 
pel·lícula dirigida per Ana Lily Amirpour amb la següent 
sinopsi: A la ciutat iraniana de Bad City, una vampira 
solitària recorre els carrers cercant víctimes. Llegir 
l’article de Yago Paris al bloc Cine divergente (http://
cinedivergente.com/festivales/festivales-2015/
atlantida-film-fest-2015/una-chica-vuelve-a-casa-
sola-de-noche) per tenir més informació sobre 
l’argument i ambient d’aquesta producció fílmica.

En petits grups, imaginar una escena de la pel·lícula: 
localització, personatges, acció. Desglossar els 
efectes visuals necessaris per al desenvolupament 
argumental de la seqüència.

Anna Aragonès es presenta com a treballadora en 
efectes audiovisuals, sobretot en matte paintings. 
Sabeu què és el matte painting?

Llegir l’article “Artista y operario. Una mirada 
a la posición del matte painter en la indústria 
cinematogràfica desde el sistema de estudiós hasta 
la actualidad” de Darío Lanza Vidal (https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6334137) per 
conèixer la història d’aquest ofici. 

Tenint en compte la història d’aquesta feina i la 
seva evolució fins a l’actualitat, quina formació i 
capacitats creieu que ha de tenir algú que es vulgui 
dedicar a aquest ofici? 

3
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La fase de muntatge d’una pel·lícula arriba 
posteriorment a l’escriptura del guió i al rodatge, però 
Diana Toucedo ens explica que les condicions idònies de 
treball es donen quan la muntadora pot ser present des 
del moment d’escriptura i realitzar un assessorament 
tècnic i creatiu. Quines aportacions creieu que pot fer la 
persona muntadora en la fase de guió?

Durant el procés de realització intervenen diferents 
professionals i el muntatge és una “peça de la cadena”, 
en el qual la muntadora s’ha de coordinar amb altres 
feines: director/a, productor/a, guionista, director/a de 
fotografia, director/a de so, dissenyador/a de so. 

Les diferents càpsules de recurs educatiu Quina 
Feina Faig (tant de l’itinerari 1 com de l’itinerari 2) ens 
presenten algunes de les professions vinculades al món 
del cinema i a la cadena de producció d’una pel·lícula. 
Amb els oficis que es representen en les diferents 
càpsules feu un mapa d’aquesta cadena: quines fases 
de treball hi ha en la realització d’un film i quins oficis 
es necessiten en cada fase; quins professionals han de 
treballar en equip i coordinar-se.

1

Càpsula#7. 
Muntadora de cinema

Diana Toucedo 
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Ariadna Ribas és una altra dona muntadora de 
cinema que ha treballat en pel·lícules de ficció com 
Júlia Ist d’Elena Martín i La mort de Lluís XIV d’Albert 
Serra. En una entrevista (https://www.avisualpro.es/
entrevista-a-ariadna-ribas-montadora-de-cine/), 
li fan la pregunta “¿Qué aconsejarías a los jóvenes 
que están formándose para ser montadores?” i ella 
contesta que on realment s’aprèn a muntar és a la 
sala de muntatge, desprès de moltes hores de treball, 
de visionats i discussions amb la/el director/a i moltes 
hores de reflexió al voltant de les imatges i de la 
creació de sentit en la narrativa audiovisual.

Hi ha diferents metodologies de muntatge, potser 
tantes com muntador/es. Hi ha qui, desprès del visionat 
de tot el material filmat, construeix una estructura de la 
pel·lícula (una mena de guió visual) abans de posar-se 
a treballar amb les imatges. Aquesta estructura es pot 
dissenyar a partir de diferents targes de cartolina, una 
per imatge o seqüència.

Realitzar un exercici de muntatge a partir del tràiler 
de la pel·lícula Enero de Ione Atenea (https://vimeo.
com/368425550), editat per Diana Toucedo. Visionar 
el tràiler i després relacionar els diferents plans que 
hi apareixen amb cartolines o post-its. Crear una 
estructura alternativa per a un altre tràiler possible, fent 
servir les mateixes imatges i sons.
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En els últims anys, s’han format diferents associacions 
i col·lectius de dones cineastes amb l’objectiu, entre 
d’altres, de fer front al biaix de gènere que existeix en 
el sector cinematogràfic. Una d’aquestes associacions 
és CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales) que es dedica a impulsar polítiques 
d’acció per canviar l’actual situació de les dones 
professionals en l’àmbit cinematogràfic. Una de les 
seves reivindicacions és la implementació de quotes 
en els programes d’ajudes públiques a l’audiovisual 
(https://www.eldiario.es/cultura/cine/mujeres-cine-
ayudas-paridad_0_625738073.html).

En una notícia de 2018 al diari La Vanguardia amb 
el títol “Las montadoras denuncian que el ICAA 
las discrimina en las ayudas al cine” (https://www.
lavanguardia.com/vida/20180316/441567059594/las-
montadoras-denuncian-que-el-icaa-las-discrimina-
en-las-ayudas-al-cine.html), un grup de dones 
muntadores denuncia la invisibilitat del seu ofici a 
l’hora de valorar un projecte cinematogràfic.

Organitzar un debat al voltant dels canvis que pot 
aportar la introducció del sistema de quotes en el 
finançament de projectes fílmics per suprimir les 
discriminacions de gènere. 
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Càpsula#8. 
Directora de fotografia i colorista:
Lara Vilanova 

1 Una de les feines d’una directora de fotografia és el 
disseny de llums de la pel·lícula. La il·luminació i el 
tractament de color són fonamentals en la definició 
de l’estètica del film ja que transmeten l’ambient dels 
espais, però sobretot tenen una funció expressiva, o 
sigui, afegeixen significat emocional a les imatges.

Mirar els següents tràilers sense so, per a facilitar 
la concentració en la llum i color dels plans: del 
documental Trinta lumes de Diana Toucedo (https://
www.youtube.com/watch?v=4isw6CMwvkQ) i de la sèrie 
Mai neva a Ciutat, dirigida per Joan Fullana (https://
www.youtube.com/watch?v=e__W2VfRgls). Descriure 
l’estètica cinematogràfica, el tipus d’història que us 
imagineu que explica cadascuna, les emocions que 
creieu que dominen aquestes produccions audiovisuals 
i a quins gèneres cinematogràfics associeu els diferents 
tractaments de color.



Material elaborat per:Quina feina faig? Feines lliures d’estereotips 21

2 La directora de fotografia, que en moltes produccions 
cinematogràfiques acumula també la feina 
d’operadora de càmera, és qui posiciona la càmera per 
filmar un pla. En la càpsula dedicada a la feina de Lara 
Vilanova apareix un esquema amb els diferents angles 
en els quals es pot col·locar la càmera per filmar una 
persona, objecte o animal. Amb quin angle està filmada 
l’entrevista a Lara Vilanova?

Fer un exercici de rodatge amb dispositius mòbils. En 
parelles, filmar el/la vostre/a company/a: fer 5 plans des 
d’angles diferents (zenital, picat, frontal, contrapicat, 
nadir). En aquesta filmació podeu preguntar a la 
persona entrevistada quins coneixements i habilitats 
creieu que ha de tenir una directora de foto. Desprès 
del rodatge, comparar les diferents preses: quina 
relació estableixen els/les espectadores amb la 
persona filmada? Quins significats implícits hi ha 
darrera de cada angle?

En l’edició del Festival de cinema de San Sebastián 
de 2018 es va presentar el Col·lectiu Directores de 
Fotografia. Llegir el següent article del diari Eldiario.
es: “Nunca me preguntan si puedo con mi hija de siete 
años en brazos, pero si puedo cargar con la cámara 
sí” (https://www.eldiario.es/cultura/cine/Directoras-
fotografia-igualdad_0_818918291.html). Identificar 
quines són les vivències i realitats que han estat en 
l’origen de la creació d’aquest col·lectiu així com les 
seves reivindicacions.
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Càpsula#9. 
Directora d’art: 
Anna Schwaicheska 

La direcció d’art és responsable de l’ambientació i la 
creació de l’univers de la pel·lícula, de la seva dimensió 
estètica i artística: treballen a partir del vestuari, els 
objectes i el mobiliari, entre d’altres.

En el cas de les produccions audiovisuals d’època, Anna 
Schwaicheska diu que és important fer una investigació 
històrica, fonamental per tenir en compte detalls que 
les facin creïbles i evitar els anacronismes.

En petits grups, imaginar que sou les i els responsables 
d’una pel·lícula que retrata els rebomboris del pa, una 
revolta popular en contra de l’augment del preu del pa 
en què les principals protagonistes van ser dones i que 
va tenir lloc a la ciutat de Barcelona el 28 de febrer de 
1789. Considerar que el guió es centra en un grup de 
5 dones i que la primera seqüència de la pel·lícula ha 
d’ensenyar les cases d’aquestes dones de classe baixa. 

Tenint en compte l’any de la revolta i l’època de l’any 
(hivern), investigar el context històric: el vestuari, els 
tipus d’habitatges de les classes populars, objectes 
i mobles domèstics d’aquells anys a Barcelona... 

1
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Amb aquesta informació, descriure els vestuaris i 
els espais de cada personatge. La descripció es pot 
complementar amb imatges d’internet o fotografies de 
llibres de vestimentes, estris, eines, etc. 

Visionar el videoclip Bad Girls de M.I.A. (https://www.
youtube.com/watch?v=2uYs0gJD-LE) i desglossar tots 
els elements que hi apareixen i que estan vinculats a 
la direcció d’art. Quins imaginaris històrics, culturals i 
socials evoquen els diferents elements? Investigar el 
context en què es situa aquesta producció audiovisual 
i que justifica les opcions artístiques i visuals que la 
construeixen: procedència i trajectòria de la cantant, la 
reivindicació a la qual fa referència el vídeo musical...

Aquest ofici ha d’estar en comunicació i coordinació 
amb altres departaments, com el de producció, direcció, 
fotografia o so. Un dels moments de treball en equip que 
es refereix en la càpsula dedicada a Anna Schwaicheska 
és la cerca de localitzacions on filmar la pel·lícula. 

A la pàgina web de Barcelona Film Comission (http://
www.bcncatfilmcommission.com/es/locations), un 
servei públic de la Generalitat de Catalunya que té per 
objectiu facilitar els rodatges del sector audiovisual, hi 
ha un directori de localitzacions públiques i privades 
de Barcelona i d’altres indrets del territori català. En 
petits grups, seleccionar tres localitzacions d’aquest 
llistat. Imaginar tres hipotètiques pel·lícules que es 
podrien realitzar en aquests espais. Crear una fitxa per 
a cadascuna amb les següents indicacions:

• Any / època en què es situa la pel·lícula.
• Gènere cinematogràfic.
• Protagonistes: edat, procedència, classe social, 

interessos, estudis / feina.

2
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Càpsula#10. 
Directora de cinema: 
Celia Rico 

El cinema és un art que treballa amb dues matèries, les 
imatges i el so, amb l’objectiu d’explicar i donar a veure 
(i a escoltar) històries i realitats a través de la mirada 
del director o la directora, o sigui, de la seva manera 
particular d’entendre el món. La directora de cinema 
és algú que quan realitza una pel·lícula ha de prendre 
moltes decisions sobre el què ens vol ensenyar, com ho 
vol fer i què ens vol fer sentir. 

Celia Rico ens diu que la seva feina consisteix en fer 
visible allò invisible. A què creieu que es refereix amb 
“allò invisible”? 

Les pel·lícules sovint aconsegueixen transmetre’ns 
emocions, fer-nos imaginar i somniar, evocar 
records, fins i tot portar-nos a reflexionar a través 
de les imatges i de les sonoritats, de les simbologies 
i gestos, sense haver d’ensenyar-nos-ho tot, sense 
haver de dir-nos explícitament el que hem d’entendre, 
sentir o pensar. D’aquesta capacitat de crear una 
narrativa cinematogràfica amb allò més subtil és 
del que parla Celia Rico. Però la idea d’allò invisible 

1
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en el cinema també es pot associar a totes aquelles 
identitats (de gènere, sexuals, culturals, ètniques, de 
procedències), experiències i vivències que no han 
estat protagonistes en la majoria dels guions fílmics i 
que sovint han estat invisibilitzades.

Laura Mulvey, una important directora i teòrica 
feminista que va reflexionar al voltant de la 
representació de les dones en el cinema de Hollywood, 
va analitzar en el seu conegut article “Plaer visual i 
cinema narratiu” els mecanismes cinematogràfics 
que han contribuït, per exemple, a invisibilitzar els 
desitjos femenins. Fer una breu introducció als seus 
plantejaments a partir de la lectura del següent article 
de Bea Planas a la revista Mutaciones: “En busca del 
espectro materno” (http://revistamutaciones.com/
curso-laura-mulvey/). 

En grups, llistar els temes, realitats i identitats que es 
considera que han estat o són invisibles en el cinema 
comercial. En relació amb cada tema llistat, fer una 
recerca per trobar, com a mínim, dues pel·lícules 
que hagin representat aquestes realitats. Reflexionar 
conjuntament, a partir de les sinopsis, sobre el punt 
de vista i el tractament que planteja cadascuna 
d’aquestes produccions fílmiques.

Pensar en una persona del vostre entorn més proper: 
pot ser un/a familiar (àvia, tiet, germana, pare), veí /
veïna, un/a amic/ga o company/a de classe o inclús 
vosaltres mateixos/es. Triar un fragment de les 
seves vides que us generi interès i curiositat. Escriure 
aquesta vivència en un guió d’una pàgina, tenint en 
compte la presentació del personatge, o sigui, que 
aquest exercici d’escriptura el doni a conèixer, tant a 
nivell físic com a nivell emocional.
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En moltes produccions cinematogràfiques, la directora 
de cinema és la persona que acompanya tota la 
creació de la pel·lícula, des de l’escriptura del guió 
fins a la postproducció. Durant aquest procés, s’ha de 
coordinar amb moltes professionals i departaments: 
producció, direcció d’art, disseny sonor, direcció de 
fotografia, muntatge, etc. 

Llegir el guió de la pel·lícula Estiu 1993 (https://drive.
google.com/file/d/180O0GUddyj-TiUuow1hquI1vZxdtFZYv/
view) de la directora catalana Carla Simón. En petits 
grups, treballar les tres primeres seqüències del guió: 
considerar quines indicacions ha de transmetre la 
directora a la persona responsable de la direcció 
d’art i a la responsable del disseny de so així com les 
aportacions creatives que necessita rebre de part seva. 
Tenir en compte que la direcció d’art ha de prendre 
decisions sobre el vestuari, els objectes, la localització, 
etc. La direcció de so aporta els seus coneixements per 
a que es pugui aconseguir l’ambient sonor més adient 
a l’escena (sons diegètics i extradiagètics).
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